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Sammanfattning
Zakrisdal ligger i Karlstads västra delar och är en del av Västkust, en av stadens dominerande 
utbyggnadsriktningar. Ett planprogram för området togs fram 2011. Planprogrammet omfattade 
hela Zakrisdals verksamhetsområde. Den detaljplan som nu tas fram omfattar endast den norra 
delen där planområdet gränsar i norr till Ullebergsleden, i väster till Katrineberg och i söder till 
Zakrisdalsvägen/Zakrisdalsslingan.

När ett planprogram eller plan tas fram ska alltid en miljöbedömning utföras. Syftet med 
miljöbedömningen av plan och program är att integrera miljöfrågorna i planeringen vilket 
möjliggör en ökad miljöhänsyn och främjar en hållbar utveckling.

En utveckling av Norra Zakrisdal har starkt stöd i gällande översiktsplan och fördjupad 
översiktsplan för Västkust. Syftet med planen är att utveckla Zakrisdal med bostadsbebyggelse i 
olika former. Den södra delen av planområdet i anslutning till befi ntlig bebyggelse kan utvecklas 
med kompletterande verksamheter som kontor, parkering, icke störande verksamhet, bostäder och 
centrumfunktioner. Hela planområdet omfattar ca 20 ha.

Vid beskrivningen av ett nollalternativ och dess konsekvenser utgår miljöbedömningen från en 
framskrivning av dagens situation och det som i övrigt känns till om områdets utveckling. 
I nollalternativet förutsätts att även den södra delen av Zakrisdals verksamhetsområde blir kvar 
som verksamhetsområde. I nollalternativet sker sannolikt en fortsatt utveckling av det småskaliga 
verksamhetsområdet med vissa inslag av tyngre industri. Området kommer även fortsättningsvis 
ha en blandning av verksamheter, från ateljéer till förråd och verkstäder. 

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver miljökonsekvenser av en fullständig utbyggnad av 
området enligt detaljplanen. De miljöaspekter som bedöms som centrala är:

• Stads- och landskapsbild
• Kulturmiljö
• Naturmiljö och grönstruktur
• Dagvatten
• Markföroreningar

Fabriksområdets bebyggelse består av många mindre produktionsbyggnader och några större. 
Här fi nns även bland annat bergrum, bunkrar, servicebyggnader, transformatorstationer och två 
försvarstorn. För att inte synas från luften är bebyggelsen infogad i terrängen längs små slingrande 
vägar. Kärnan i området ligger kring Zakrisdalsslingan. Områdets kulturhistoriska värde ligger 
både i det nationella försvarshistoriska perspektivet och i ett lokalt Karlstadsperspektiv. En stor del 
av det kulturhistoriska värdet ligger i sammanhanget kring ammunitionsfabriken. Strukturen av de 
slingrande vägarna, de olika byggnadsepokerna, byggnadernas kamoufl erade placering i terrängen 
samt den sprängtekniska utformningen av byggnaderna är sådant som visar på områdets särskilda 
karaktär.

Riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 2 §, Vänern med öar och stränder, berörs av detaljplanen. 
Exploateringsföretag och ingrepp i miljön får endast komma till stånd om inte områdets natur- 
och kulturvärden påtagligt skadas. Planförslaget bedöms inte medföra skada på riksintresset.
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I planförslaget redovisas fl era olika grupperingar av olika bostadsmiljöer, alla anpassade 
till de specifi ka befi ntliga förutsättningarna. I centrum sparas fl era av de äldre byggnaderna 
som röd- eller blåmarkerats i Kulturmiljöprogram för Zakrisdal. Genom centrum föreslås en 
huvudgata som binder ihop Zakrisdal med Katrineberg/Grundviken. Huvudgatan som är en del 
av Zakrisdalsvägens sträckning ska innefatta gång- och cykelbanor samt trafi keras med buss. 
Zakrisdalsvägen fram till Ullebergsleden och Zakrisdalskroken byggs om till lokalgator. 

På höjdryggen mellan Zakrisdalskroken och nuvarande Zakrisdalsvägen, fi nns ett område med 
naturvärden som motiverar fortsatt orördhet enligt Skogsstyrelsens inventering (2013-06-10). 
Området ligger som så kallad prickmark i planen, vilket innebär att området ej får bebyggas, och 
karaktären av naturmark ska behållas.

Planområdet är delvis mycket kuperat, med två höjdryggar i nordsydlig riktning. Detaljplaneområdet 
varierar i höjd mellan + 71 i den nordöstra delen och ca +45 i den sydvästra delen. Området präglas 
av att det under lång tid varit instängslat och därmed bara haft kontakt med omgivningen via 
entréerna. Centrumdelen i planen berör ett landskapsrum som är mindre tåligt för förändring. 
Flera av de gamla byggnaderna behålls vilket ger en koppling till den gamla verksamheten.

Inga fornlämningar påträff ades vid utredningen, men däremot vissa kulturhistoriska lämningar 
vilka dock inte skyddas enligt kulturminneslagen. Lämningarna består av två husgrunder, tre övriga 
lämningar i form av stenrader samt ett antal militära lämningar i form av krutförråd och bunkrar. 
Ingen av lämningarna har högt värde enligt Värmlands museum. 

Norr om centrum är det kulturhistoriska värdet inte lika tydligt och området bedöms som mer tåligt 
för tillkommande bebyggelse än kring centrum och söder om planområdet. Planförslaget byggs 
vidare på den struktur som fi nns i området och värdefulla byggnader behålls. Tillkommande 
bebyggelse i centrumdelen innebär en liten till måttlig negativ konsekvens för kulturmiljön. 
Konsekvenserna för kulturmiljön är i hög grad beroende på hur bebyggelsen utformas. I de 
resterande delarna av planområdet bedöms inte planen medföra någon negativ konsekvens för 
kulturmiljövärdena.

Hela Zakrisdals verksamhetsområde inventerades av Skogsstyrelsen i maj 2013 (rapport 
2013-06-10). Planområdet består av stora delar hällmarkstallskog med tallar, markvegetation 
av ljung och blåbärsris och berghällar. Tallen dominerar starkt i området, dels på grund av 
markförhållandena, dels på grund av omfattande avverkning av gran under 1980-talet. Flera 
grova tallar står solbelyst vilket gynnar värmeälskande bark- och vedinsekter. Generellt sett är 
naturvärdena mer kopplade till den talrika förekomsten av enskilda grova tallar och lövträd än 
till sammanhängande bestånd eller biotoper med höga naturvärden. Planförslaget bedöms innebära 
måttligt negativa konsekvenser för naturmiljön inom planområdet, då vissa utpekade värden 
riskeras att påverkas, exempelvis de grova tallarna i område 17 samt rödlistade arter. Planförslaget 
har dock utformats med hänsyn till utförd inventering och bebyggelsen är anpassad till befi ntliga 
förhållanden och naturvärden där stora områden naturmark planeras bevaras. 
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Dagvatten från planområdet går idag via öppna diken mot Grundviksbäcken och vidare till 
Kattfjorden. En ökad exploatering innebär mer hårdgjorda ytor och den ökade avrinningen 
föreslås omhändertas i öppna dagvattenlösningar så att vattnet hinner infi ltreras i marken. 
Fördröjningsdammar-/magasin ska anläggas motsvarande 50% av dagvattenfl ödet från hårdgjorda 
ytor inom kvartersmark för bostäder där dammen har potential att nyttjas som fördröjningsmagasin. 
Med rening via infi ltration och i öppna diken bedöms inte någon försämring av vattenkvaliteten i 
Grundviksbäcken och Kattfjorden uppstå.

Vid en utbyggnad kommer trafi ken i området att öka. Huvudgatan syftar till att förbinda 
Zakrisdalsvägen med Bergviks handelsområde och Katrineberg. Zakrisdalsvägen föreslås i första 
hand vara bostadsgata medan det fi nmaskiga gatunätet i övrigt utformas för trafi k på de gåendes 
villkor.

Verksamheten vid Zakrisdal har hanterat mycket kemikalier. När den statliga verksamheten 
avslutades gjordes en saneringsplan för området. Saneringsplanen var inriktad på sanering av 
explosiva ämnen. De lokaler som tidigare hade använts för ytbehandling och mekanisk verksamhet 
omfattades inte av saneringsarbetet. Inte heller föroreningar i mark sanerades vid detta tillfälle. 
Senare undersökningar visade att det fanns fl era platser med höga föroreningshalter, så kallade 
hotspots. Schaktning har sedan utförts intill Z47 där efterföljande miljökontroll noterade att 
medelvärde för prover som tagits i schaktväggar underskred det mätbara åtgärdsmålet (0,06 mg 
TCE/kg TS). I grundvattenzon pågår en kemisk rening där ufallet är ovisst. Planförslaget bedöms 
innebära positiva eff ekter på markföroreningarna i området och planförslaget har anpassats för att 
inte leda till några negativa konsekvenser.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra en liten, med risk för måttligt, negativ konsekvens 
för kulturmiljön kring centrum beroende på hur bebyggelsen utformas. För naturmiljön medför 
förslaget en måttlig negativ konsekvens i och med att ett värdefullt naturområde tas i anspråk. 
I övrigt bedöms inga negativa konsekvenser uppstå av planförslaget.

Positiva konsekvenser av förslaget är att området öppnas och görs mer tillgängligt för människor. 
Med väl avvägda skötselåtgärder kan nya värdefulla naturmiljöer skapas.
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1. Inledning
Bakgrund
Zakrisdal ligger i Karlstads västra delar och är en del av Västkust, en av stadens dominerande 
utbyggnadsriktningar. En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Västkust togs fram 2007 och är 
fortfarande aktuell. I den fördjupade översiktsplanen beskrivs Zakrisdals verksamhetsområde som 
ett förtätningsområde. En förtätning anpassad efter områdets karaktär med bostäder, verksamheter 
och service ska utveckla och stärka verksamhetsområdet och göra det till en naturlig och viktig 
del av Västkust. Ett planprogram för området togs fram 2011 (godkänt av Stadsbyggnadsnämnden 
2011-01-26). Planprogrammet omfattade hela Zakrisdals verksamhetsområde. Den detaljplan som 
nu tas fram omfattar ett område av ca. 20 hektar som sträcker sig från Ullebergsleden i nordost mot 
sydväst. 
Tidigare planförslag, först med bostäder och senare med endast industritomter, har prövats 
men ej genomförts. Sedan föregående planförslag har föreslagen markanvändning ändrats samt 
planområdet minskat.

Bild 1. Zakrisdals verksamhetsområde med aktuellt område inringat. 
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2. Miljöbedömning av planer och program
När ett planprogram eller plan tas fram ska alltid en miljöbedömning utföras. I miljöbedömningen 
klargörs om planen eller programmet kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 
6 kap. § 11. Syftet med miljöbedömningen av plan och program är att integrera miljöfrågorna i 
planeringen vilket möjliggör en ökad miljöhänsyn och främjar en hållbar utveckling. Miljöbedömningen 
fokuserar på att identifi era möjliga konfl iktpunkter som är viktiga att beakta i planeringen samt att 
ge förslag på anpassningsåtgärder och fortsatt arbete. Om planen i miljöbedömningen antas medföra 
betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.

Behovsbedömning för hela Zakrisdals verksamhetsområde gjordes i mars 2010 och Karlstads 
kommun bedömde att ett genomförande av planen kan medföra betydande miljöpåverkan för 
kulturmiljö, grönstruktur, på grund av eventuella föroreningar i mark samt konsekvenser för 
kulturmiljön vid en eventuell sanering av marken. En miljökonsekvensbeskrivning till planprogram 
för hela Zakrisdals verksamhetsområde togs fram till programsamrådet 2010.

3. Samråd
Samråd enligt PBL kap. 5 § 11 hölls 10/5 – 25/6 2010. Yttranden inkom från Länsstyrelsen, 
Trafi kverket, Miljönämnden, Kultur- och fritidsnämnden (arbetsutskottet), Barn- och 
ungdomsnämnden, Teknik- och fastighetsnämnden, Hammarö kommun, några av verksamheterna 
i området samt boende i anslutning till området. 

4. Avgränsning av alternativ
I miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) för Zakrisdals verksamhetsområde, norra delen 
redovisas och bedöms detaljplaneförslaget och ett nollalternativ. En utveckling av Zakrisdals 
verksamhetsområde har starkt stöd i gällande översiktsplan och tidigare nämnda fördjupade 
översiktsplan. Syftet med planen är att utveckla Zakrisdal enligt intentionerna i översiktsplan och 
FÖP. Alternativa lokaliseringar är därför inte aktuella att redovisa.

I den fördjupade översiktsplanen för Västkust föreslogs ca 200-500 bostäder i verksamhetsområdets 
södra del och ca 100 i den norra delen. Nuvarande fastighetsägare har haft önskemål och ambition 
om en betydligt högre exploatering. I planprogrammets samrådsskede prövades möjligheten att 
bygga ut ca 1600 bostäder samt verksamheter och service. Den exakta exploateringen kunde 
inte fastställas i planprogrammet eftersom mer detaljerade studier av hur planerat byggande 
och marksanering påverkar områdets kulturhistoriska värden. Detta hänvisades till kommande 
detaljplaner och miljöbedömningsprocess. Ett planförslag ställdes ut för granskning enligt 
PBL 5:18 mellan 13 juni och 22 augusti 2014. Därefter omarbetades planen och omfattade ca 
84.600 kvm mark för industri med byggätt om ca 42.300 kvm och ställdes ut för granskning II 
1 april och 27 april 2015. Ett färdigställande av detaljplanen har inte varit möjlig då nödvändiga 
genomförandeavtal ej tecknats.

Föreliggande detaljplan omfattar områdets norra del, dock har planområdet minskats sedan 
föregående förslag (se bild 1). Aktuellt detaljplaneförslag, granskningshandling III, omfattar ca. 
20 hektar med huvudsaklig inriktning mot bostäder. Detaljplanen ger byggrätt för ca. 75 000 kvm 
BTA i ny bebyggelse, vilket motsvarar ca. 750 nya bostäder. 
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Nollalternativ
Nollalternativet beskriver en rimlig framtida situation i området, om det inte utvecklas i enlighet 
med detaljplaneförslaget. I denna MKB används år 2030 som horisontår vid beskrivningen av och 
jämförelsen mellan nollalternativ och programförslag. Vid horisontåret bedöms hela området vara 
utbyggt enligt planförslaget.

Vid beskrivningen av ett nollalternativ och dess konsekvenser utgår man från en framskrivning 
av dagens situation och det man i övrigt känner till om områdets utveckling. I nollalternativet 
förutsätts att även den södra delen av Zakrisdals verksamhetsområde blir kvar som 
verksamhetsområde. I nollalternativet sker sannolikt en fortsatt utveckling av det småskaliga 
verksamhetsområdet med vissa inslag av tyngre industri. Området kommer även fortsättningsvis ha 
en blandning av verksamheter, från ateljéer till förråd och verkstäder. 

Avgränsning av miljöaspekter
I miljöbedömningsprocessen bör man fokusera på de miljöfrågor som är centrala med anledning 
av områdets eller planens karaktär, det vill säga de miljöaspekter för vilka planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Påverkan på övriga intressen som rekreation och friluftsliv, 
buller, luftkvalitet, trafi k/framkomlighet, risk och säkerhet, miljömål och samordning med övriga 
kommunala planer beskrivs i planbeskrivningen.

De miljöaspekter som bedöms som centrala är:

• Stads- och landskapsbild
• Kulturmiljö
• Naturmiljö och grönstruktur
• Dagvatten
• Markföroreningar

Geografi sk avgränsning
Planområdet ligger i Karlstads västra delar och är en del av Zakrisdalsområdet som sträcker sig 
mellan Ullebergsleden i nordost och Zakrisdalsudden i sydväst (bild 1). Den detaljplan som nu tas 
fram omfattar endast den norra delen där planområdet gränsar i norr till Ullebergsleden, i väster till 
Katrineberg och i söder till Zakrisdalsvägen/Zakrisdalsslingan. Planområdet ligger ca. 4 km från 
Karlstads centrum.

Tidsmässig avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver miljökonsekvenser av en fullständig utbyggnad 
av området enligt detaljplanen. Bedömning av miljökonsekvenserna av föreslagen plan och 
nollalternativet avser år 2030.
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5. Förutsättningar
Översiktlig beskrivning av planområdet
Zakrisdal består till stor del av den nedlagda ammunitionsfabriken. Fabriken började byggas 1940 
och byggdes ut i etapper fram till år 1950. Zakrisdalsverken, som fabriken också kallats, var i drift 
fram till 1994 då verksamheten fl yttade till Bofors i Karlskoga. Det inhägnade industriområdet 
övergick då till civil verksamhet.

Fabriksområdets bebyggelse består av många mindre produktionsbyggnader och några större. 
Här fi nns även bland annat bergrum, bunkrar, servicebyggnader, transformatorstationer och två 
försvarstorn. För att inte synas från luften är bebyggelsen infogad i terrängen längs små slingrande 
vägar. Kärnan i området ligger kring Zakrisdalsslingan där en mängd mindre produktionsbyggnader 
är ritade av arkitekten Paul Hedqvist 1940. Taken är platta och var ursprungligen gräsbevuxna. 
Fasaderna var från början gröna men är numera vita, röda eller ljust gröna. I området fi nns också 
några tegelbyggnader, bland annat den mekaniska verkstaden från 1949 med ett tidstypiskt 
sågtandat tak.

Områdets kulturhistoriska värde ligger både i det nationella försvarshistoriska perspektivet och i 
ett lokalt Karlstadsperspektiv. Området har industrihistoriskt, försvartekniskt, byggnadstekniskt, 
miljömässigt och arkitekturhistoriskt värde. En stor del av det kulturhistoriska värdet ligger 
i sammanhanget kring ammunitionsfabriken. Strukturen av de slingrande vägarna, de olika 
byggnadsepokerna, byggnadernas kamoufl erade placering i terrängen samt den sprängtekniska 
utformningen av byggnaderna är sådant som visar på områdets särskilda karaktär.

Stora delar av området är naturområde där delar har höga naturvärden.

Själva planområdet är ca. 20 hektar stort och ligger i den norra delen av Zakrisdalsområdet. Inom 
planområdet fi nns idag olika verksamheter. 

Riksintressen
Riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 2 §, Vänern med öar och stränder, berörs av detaljplanen. 
Riksintresset är med hänsyn till de natur- och kulturvärden som fi nns i området och sträcker sig 
från Vänern upp till E18. Exploateringsföretag och ingrepp i miljön får endast komma till stånd 
om inte områdets natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Vid bedömning av tillåtligheten ska 
turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas.

Detaljplaneförslaget bedöms inte medföra skada på riksintresset.

Översiktsplan
Gällande översiktsplan är från 2012. I översiktsplanen fastställs fyra stadsbyggnadsprinciper där 
ökad Väner- och vattennärhet är en av principerna. Område Västkust, där Zakrisdal är en del, är ett 
av de områden som pekas ut i översiktsplanen som ett område där kontakten med Vänern kan ökas. 
Västkust ingår i etapp 1 i utbyggnaden av staden. Enligt översiktsplanen gäller fortfarande den 
fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Västkust som antogs i mars 2007, men en omprövning 
av exploateringens omfattning inom Zakrisdalsområdet ska göras i samband med detaljplaneringen.
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Tidigare program och planer
I FÖP avseende Västkust beskrivs målet som att Västkust ska bli en varierad stadsdel med en 
blandning av bostäder och verksamheter inom samma område. Zakrisdals verksamhetsområde 
utpekas som förtätningsområde där förtätningen ska vara anpassad efter områdets karaktär och 
innehålla bostäder, verksamheter och service.

För området har även ett planprogram har tagits fram (2011) vars vision om blandstad och 
en ekologisk hållbar stadsdel integrerad i naturen och kulturhistorien är utgångspunkt för 
planförslaget. I planprogrammet föreslås centrum, bostäder, industrimark, ej störande verksamheter 
samt grönområden inom aktuellt planområde.

Tidigare detaljplaneförslag, först med bostäder och senare med endast industritomter, har prövats 
men ej genomförts. Sedan föregående planförslag har föreslagen markanvändning ändrats samt 
planområdet minskat.

Övriga pågående planer i området
Väster om planområdet pågår planläggning av Katrineberg. I planprogram föreslås park och 
grönstråk i direkt anslutning till planområdet för Zakrisdals verksamhetsområde. I planprogrammet 
föreslås även ett område för stadsutveckling där huvudgatan genom Zakrisdal föreslås knytas ihop 
med motsvarande gata i Katrineberg. 

Norr om planområdet pågår även planläggning av utökning av Bergviks handelsområde.

Trafi k 
Zakrisdalsområdet är idag bara öppet för biltrafi k under dagtid. Entréer till området fi nns 
i norr, från Ullebergleden, och sydöst vid Zakrisdalsvägen. Huvudentrén är belägen vid 
cirkulationsplatsen i sydöst. Genom området, mellan entréerna, går Zakrisdalsvägen och 
Zakrisdalskroken. Vägstrukturen är smal och slingrande.

Inga gång- och cykelvägar fi nns inom området. Befi ntliga cykelvägar fi nns längs Zakrisdalsvägen 
samt längs den nya vägen mot Zakrisdalsudden. Väster om Zakrisdalsområdet planeras för 
cykelvägar längs Grundviksbäcken.

Busslinje 7 går fram till den östra entrén med 20-30 minuters intervall. En busshållplats fi nns även i 
närheten av den norra entrén.

Störningar från industri
Inom området fi nns industriverksamhet som ger upphov till störningar och risker för omgivningen. 
Bland annat lagras gasol i anslutning till Z47. Vid ett plangenomförande omlokaliseras de 
verksamheter som bedöms störa eller på annat sätt påverka planerade bostäder. Detta har också 
formulerats som ett villkor för bygglov för bostäder.
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Översvämningsrisk
I Karlstads kommuns översvämningsprogram (2010-06-02) fi nns riktlinjer för planläggning. 
Utgångspunkten är att man ska kunna bo kvar i sin bostad, kunna ta sig till och från bostaden och 
att vatten, avlopp, el och värme ska fungera. Funktionskraven gäller även övriga byggnader och 
infrastruktur, exempelvis för kontor och skolor. Funktionen hos ny bebyggelse och infrastruktur 
ska klara +46,75 vid Vänern (höjdsystem RH 00), vilket är 200-årsnivån inklusive en vind- och 
klimatmarginal.

I sydvästra delen av planområdet ligger marken under + 46,75. Marken ligger till stor del som gata, 
natur och område avsett för dagvattenhantering i planen. En mindre del av ett område avsett för 
bostadsändamål ligger under +46,75. 
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6. Planförslag
Planförslag
Planförslaget (illustration, bild 2) innebär att området utvecklas till en blandad stadsdel med 
bostäder, vård, centrumfunktioner, kontor, besöksanläggning samt icke störande verksamheter. 
Huvudsakligen planeras bostäder inom området av varierad boendeform samt våningsantal. 
Detaljplanen medger även en tredimensionell fastighetsbildning då det inom området fi nns ett 
bergrum som är tänkt att användas för arkiv och lager. 

I södra delen av planområdet planeras centrumfunktioner. Flera av de äldre byggnaderna som 
utpekats i Kulturmiljöprogram för Zakrisdal ska bevaras. Byggnaderna kan fortsatt nyttjas för 
kontor, centrumfunktioner eller icke störande verksamheter. Z47 kan även användas för parkering. 
I sydöst, intill huvudentrén, föreslås ett punkthus om tio våningar.  

Genom området föreslås en huvudgata som binder ihop Zakrisdalvägen med Bergviks 
handelsområde samt Katrineberg. Huvudgatan görs  14 meter bred, inklusive gång- och cykelvägar 
och planeras trafi keras av buss. Zakrisdalsvägen norrut förbinder huvudgatan med Ullebergsleden 
och föreslås bli bostadsgata. 

Inom planområdet är syftet att behålla naturmark för att områdets karaktär ska bestå. Där 
planförslaget anger att karaktären av naturmark ska behållas inom kvartersmark anger plankartan 
att marken ej får bebyggas. Naturmark avses att behållas i väst, öst samt en höjdrygg mellan 
Zakrisdalsvägen och Zakrisdalskroken. På denna höjdrygg fi nns ett område med naturvärden som 
motiverar fortsatt orördhet enligt Skogsstyrelsens inventering (2013). Planförslaget innebär dock 
att områden med höga naturvärden och enstaka objekt kommer att påverkas. 

De tillkommande fastigheterna ska anslutas till det allmänna dagvattensystemet som ska byggas 
ut. Dagvattnet ska fördröjas för att dagvattenfl ödet till recipienten ska förbli oförändrat. Inom 
naturmark fi nns möjlighet att anordna dammar för dagvatten. Den grävda dammen är belägen inom 
kvartersmark och föreslås användas för dagvattenhantering. Dammen har inga naturliga till- eller 
frånlopp utan detta måste lösas om dammen ska användas. Även nya ledningar för spillvatten ska 
anläggas och för bebyggelsen på berget samt i dalgången planeras gemensamhetsanläggning för 
vatten och avlopp.



13

Delområde 5: 
Zakrisdalskroken 

Delområde 6: 
Toppen

Delområde 2: 
Hyllan

Delområde 4: 
Ängen

Delområde 3: 
Branten

Delområde 1 : 
Centrum

Z47

Bild 2. Planillustration.
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Bild 3. Utblick över landskapet sydväst om planområdet

Bild 4. Vägarna i området är smala och 
anpassade till terrängen.
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7. Konsekvenser
Stads- och landskapsbild
Förutsättningar
Topografi  och landskapssamband
Planområdet är delvis mycket kuperat, med två höjdryggar i nord-sydlig riktning. Jordtäcket är 
tunt. I väster om området öppnar sig dalgången kring Grundviksbäcken. Marken består här av 
lera. Detaljplaneområdet varierar i höjd mellan + ca. 71 i den nordöstra delen och ca. +45 i den 
sydvästra delen.

Den västra delen av området erbjuder utblickar över öppen, tidigare brukad mark (bild 3). 
I övrigt är landskapsrummen små. Området präglas av att det under lång tid varit instängslat 
och därmed bara haft kontakt med omgivningen via entréerna. Under den tid som området var 
ammunitionsfabrik var det viktigt att dölja anläggningen från luften och därför har vegetationen 
tillåtits växa upp vilket bidrar till att utblickar och visuella samband med omgivningen till stor del 
saknas.

Vägarna i området är smala och följer terrängen (bild 4). 

Metod
Begreppet upplevelse är centralt vid bedömningen av konsekvenser för stads- och landskapsbild. 
Med begreppet avses områdets rumsliga, fysiska och immateriella kvaliteter. Dessa kvaliteter 
upplevs genom att vistas i landskapet.

Bedömningen av den landskapliga upplevelsen har gjorts enligt en stegvis analys av området. I 
steg ett beskrivs områdets fysiska förutsättningar (topografi , markanvändning, barriärer, stråk etc., 
se bild 5). De rumsliga kvaliteterna i olika landskapsrum berörs. I steg två läggs beskrivningen 
ihop med olika värden. Steg två resulterar i en bedömning av hur tåliga för förändring och hur 
värdefulla för landskapsupplevelsen olika landskapsrum är, se bild 6. I bedömningen fi nns ett visst 
mått av subjektivitet vilket innebär att olika experter kan komma till olika slutsatser utifrån samma 
underlag.

Vid bedömning av konsekvenser bedöms hur väl tillkommande anläggningar stämmer med 
omgivningen. Här studeras begreppen skala, struktur, färg och form samt hur förändringen påverkar 
läsbarheten av området. Bedömningarna är till vissa delar subjektiva och grundar sig på platsbesök 
och information från upprättade planer och program.

Konsekvensbedömning nollalternativ
I nollalternativet kvarstår området som idag. Verksamheterna kommer att växla men i befi ntliga 
byggnader. Vägnätet behålls. Upplevelsen av området förändras inte.

Konsekvensbedömning planförslag
I planförslaget tillkommer bebyggelse längs de befi ntliga gatorna. Landskapsrummen kring 
Zakrisdalsvägen och Zakrisdalskroken kommer att förändras. Båda områdena är tåliga för 
förändring.
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Öppet landskapsrum med utblickar

Vägrum med tydliga väggar

Rum med stark trafi kkaraktär 

Bild 5. Landskapsrumsanalys

Bergsbranter (barriärer)

Utblickar

Öppet landskapsrum med utblickar

Bergsbranter (barriärer)

Landskapsrum tåligt för förändring

Landskapsrum mindre tåligt för förändring

Bild 6. Landskapsrummens tålighet för förändring
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Landskapsrummet kring Zakrisdalskroken innehåller idag en del verksamheter och parkeringar. 
Detaljplanen föreslår bostäder, vård, ej störande verksamhet samt parkering i anslutning till gatan 
samt bostäder i sex till åtta våningar på höjden i öster. Tillkommande bebyggelse kommer att 
förändra landskapsrummet då ny bebyggelse växer fram uppe på höjden i öster.

Landskapsrummet kring Zakrisdalsvägen har idag en lantlig karaktär där vägen omges av 
vegetation. Här förändras karaktären då vägen blir en lokalgata omgiven av bostadsbyggnader i 
form av radhus i två till tre plan samt fl erfamiljshus i fem våningar.

Den tillkommande bebyggelsen i centrum berör ett landskapsrum som är mindre tåligt för 
förändring. Flera av de gamla byggnaderna behålls vilket ger en koppling till den gamla 
verksamheten. Den tillkommande bebyggelsen innebär att området blir tätare bebyggt och att en del 
högre byggnader tillkommer. Karaktären i centrum förändras då rummet kommer att upplevas tätare.

Kulturmiljö
Förutsättningar
Zakrisdal har ett kulturhistoriskt värde av fl era skäl, främst ur ett nationellt försvarshistoriskt perspektiv 
men även ur ett lokalt Karlstadsperspektiv då Zakrisdalsverken under en tid var Karlstads största 
arbetsplats. Området är intressant både försvarstekniskt och byggnadstekniskt. Detta tack vare att så 
många byggnader är bevarade från områdets storhetstid och framstegen på den byggnadstekniska 
fronten fortfarande är avläsbar till exempelvis gällande byggnadskonstruktion, säkerhetsåtgärder och 
liknande. Flera av byggnaderna är kulturhistoriskt intressanta.

Bild 7. En väl dold byggnad i Zakrisdalsområdets södra del (omfattas ej av planen).
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Byggnaderna är anpassade till naturen i skala och kulör. De ligger väl kamoufl erade i terrängen 
längs små slingrande vägar (bild 7). Detta innebär att grönstrukturen är en mycket viktig del av 
områdets karaktär. 

Befi ntlig bebyggelse i planområdet är från områdets femte utbyggnadsetapp som tog sin 
början år 1960. Tre av byggnaderna inom planområdet ses som särskilt värdefulla enligt plan- 
och bygglagens kap 3 § 12 och ytterligare två med kulturhistoriskt eller arkitekturhistoriskt 
värde. Planområdet berör del av område som är utpekat som värdefull miljö i Karlstads 
Kulturmiljöprogram (tidigare Arkitekturprogram) för Zakrisdal (bild 8).

Kulturhistoriska lämningar
Värmlands museum utförde en kulturmiljöutredning under 2008. Inga fornlämningar påträff ades 
vid utredningen men däremot vissa kulturhistoriska lämningar som dock inte skyddas enligt 
kulturminneslagen (bild 9). Lämningarna består av två husgrunder, tre övriga lämningar i form av 
stenrader samt ett antal militära lämningar i form av krutförråd och bunkrar. Ingen av lämningarna 
har högt värde enligt Värmlands museum.

Bild 8. Kultur- eller arkitekturhistoriskt värdefull bebyggelse i Zakrisdal enligt Karlstads kulturmiljöprogram. Röda byggnader  
ses som särskilt värdefulla enligt plan- ocyh bygglagen kap 3 § 12. Blå byggnader har visst kultur- eller arkitekturhistoriskt 
värde. De röda linjerna markerar värdefulla miljöer. Värdefulla byggnader som berörs av planförslaget är markerat med en ring.
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Metod
Flera olika begrepp kan användas för att beskriva och defi niera kulturmiljövärden. Här 
används begreppen kunskapsvärde, upplevelsevärde och bruksvärde. För att precisera hur 
kulturmiljövärdena tar sig fysiskt uttryck används begreppet värdebärare.

• Kunskapsvärde kan vara det ett byggnadsverk berättar om historisk byggnadsteknik, arkitek-
turhistoriska ideal eller historiska, sociala strukturer. Även växtlighet, vägsträckningar och 
andra spår i landskapet kan ha kunskapsvärde.

• Upplevelsevärde kan vara den lantliga karaktären i ett ålderdomligt jordbrukslandskap eller 
en byggnads arkitektoniska kvaliteter eller autentiska karaktär. Upplevelsevärde kan också 
vara en plats eller objekt som har ett identitetsskapande eller symboliskt värde för en ort.

Bild 9. Kulturhistoriska lämningar inom området. Planområdet är inringat.

Planområdet
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• Bruksvärdet utgör värdet av att en plats används och utvecklas. Bruksvärden kan utgöras av 
en plats eller byggnad som har lång kontinuerlig användning eller att brukare upplever kultur-
miljön idag.

• Värdebärare är hela landskapssammanhang eller enskilda objekt som fysiskt uttrycker 
kulturmiljövärden.

Vid bedömning av konsekvenser görs en sammanvägning av ovanstående värden och vilken 
tålighet för förändring kulturmiljön har (bild 10).

Konsekvensbedömning nollalternativ
I nollalternativet behålls området som idag. En del av byggnaderna står tomma och har stått tomma 
länge vilket har medfört ett visst förfall och igenväxning. Områdets befi ntliga strukturer behålls 
och utgör även i framtiden ett pedagogiskt och tydligt exempel på försvarsanläggningar från andra 
världskriget. Området kommer sannolikt även fortsättningsvis att vara slutet och inte så tillgängligt 
för en bredare allmänhet.

Konsekvensbedömning planförslag
Den del av planområdet som tydligast visar ammunitionsfabrikens karaktär och sammanhanget 
mellan olika byggnader och funktioner är den södra delen som påverkas i och med att delar 
av Zakrisdalsvägen görs om till huvudgata och ny bebyggelse tillkommer i centrum och kring 
huvudgatan. 

I den norra delen av planområdet är det kulturhistoriska värdet inte lika tydligt och området bedöms 
som mer tåligt för tillkommande bebyggelse än den södra delen. Flertalet av de kulturhistoriska 
lämningarna som noterades vid Värmlands museums utredning ligger på den östra bergsryggen och 
kan komma att påverkas av planförslaget. Lämningarna har dock inga höga värden.

Område tåligt för förändring

Område känsligt för förändring

Bild 10. Kulturmiljöers tålighet för förändring. Planområdet är inringat.
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I planförslaget byggs området vidare på den vägstruktur som fi nns i området med en utbyggnad 
av den föreslagna huvudgatan. Zakrisdalsvägen är tänkt att bli en bostadsgata och inom området i 
övrigt planeras för ett fi nmaskigt gatunät. Tillkommande bebyggelse anpassas således efter befi ntlig 
gatustruktur samt terräng vilket minskar påverkan på landskapsbilden i området. 

Värdefulla byggnader behålls men förtätningen av centrum är en negativ konsekvens för 
kulturmiljön då det är där de tydligaste kulturhistoriska värdena fi nns. Konsekvenserna för 
kulturmiljön är i hög grad beroende på hur bebyggelsen utformas. För att värdena ska behållas 
måste de vara avläsbara. Viktiga delar är byggnadernas placering och utformning med hänsyn 
till sprängteknik och kamoufl age. Sammantaget bedöms planförslaget innebära en liten, med 
risk för måttligt, negativ konsekvens för kulturmiljön i centrum beroende på hur bebyggelsen 
utformas, medan det i resterande del av planområdet inte medför någon negativ konsekvens för 
kulturmiljövärdena.

Naturmiljö och grönstruktur
Förutsättningar
Hela Zakrisdals verksamhetsområde inventerades av Skogsstyrelsen i maj 2013 (rapport 2013-06-
10). Inventeringen beskriver naturvärdesbedömning av de olika skogsbestånden samt redovisar 
rödlistade arter, signalarter och andra naturvårdsintressanta arter. I rapporten ingår också att notera 
viktiga strukturer i skogen som är relevanta för höga naturvärden och där dessa arter kan förväntas.

Planområdet består av stora delar hällmarkstallskog med tallar, markvegetation av ljung och 
båbärsris och berghällar. Tallen dominerar starkt i området, dels på grund av markförhållandena, 
dels på grund av omfattande avverkning av gran under 1980-talet. Tidigare avverkningar har 
lett till att kvarstående tallar utvecklat grova dimensioner och grov bark- och grenstruktur. Flera 
grova tallar står solbelyst vilket gynnar värmeälskande bark- och vedinsekter. Generellt sett är 
naturvärdena mer kopplade till den talrika förekomsten av enskilda grova tallar och lövträd än 
till sammanhängande bestånd eller biotoper med höga naturvärden. Undantaget är område 6 och 
11 som i sin helhet betraktas som objekt med naturvärden. Ett område som betecknas objekt med 
naturvärde är viktigt för den biologiska mångfalden men uppfyller inte kriterierna för nyckelbiotop. 
Områdets grönstruktur är en viktig del av områdets kulturmiljövärde.

Följande rödlistade arter har påträff ats vid inventeringen, se vidare nedan i beskrivningen av 
områden som påverkas av planförslaget: asppraktbagge (NT, nära hotad), reliktbock (NT, nära 
hotad) och tallticka (NT, nära hotad). På rödlistan klassas arterna i någon av fem kategorier: 
nationellt utdöd (RE), akut hotad (CR), starkt hotad (EN), sårbar (VU) och nära hotad (NT). 
Kategorin kunskapsbrist ligger på tvärs i listan och omfattar arter som man vet så ytterst lite om 
att de inte kan placeras i någon kategori. Utöver kategorierna på rödlistan fi nns även kategorin 
livskraftig (LC). Stekelbock har i tidigare planskeden klassats som nära hotad men har från 2015 
utgått från rödlistan och är numera klassad som livskraftig. 

Asppraktbaggens larvutveckling sker i grov, levande bark på solexponerade aspar. Främst angrips 
de basala delarna av grova träd som står i väg- och åkerkanter eller ute på hyggen. Utbredd från 
Skåne till Norrbotten med undantag för några få landskap. Reliktbocken utvecklas inne i den tjocka 
skorpbarken på mycket gamla, levande och solexponerade tallar. Utbredd från Blekinge till Lule 
lappmark. Stekelbockens larvutvecklingen sker i ganska hård, solexponerad död ved av stående 
grova träd, ofta barkfallna och helst branddödade. Främst i grova björk- och aspstubbar, men 
även i al, sälg, lönn, lind, apel, och bok. I tätare bestånd fi nns nästan alltid angreppen högt upp i 
kronregionen på träden. Utbredd över hela landet. Tallticka är en parasit på gamla levande tallar. 
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Fruktkroppar visar sig först på tallar som är 100-150 år eller äldre. Den är spridd i stora delar i 
Sverige och fi nns framförallt i skogar med naturskogsrester, i hällmarkstallskog eller där gamla 
tallar förekommer i kulturmark. En väl känd och lätt identifi erbar art. Är signalart och därigenom 
noga eftersökt genom nyckelbiotopinventeringen. Talltickan kan lokalt vara tämligen allmän men 
totalpopulationen bedöms ha minskat som följd av kortare omloppstider i skogsbruket och att 
gamla tallar och tallskogar avverkas.

Inom planområdet berörs områdena 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 och 17 se bild 11 
samt bilaga 1.

• Område 1 berörs delvis av planförslaget då delar av området befi nner sig inom planområdet 
inom planerad gata. Området består av vägnära, äldre lövskog och i anslutning till befi ntlig 
väg fi nns föryngring av löv och gran. Inom området fi nns spår av den rödlistade myskbocken 
samt kläckhål av stekelbock (LC). 

• Område 2 omfattar större delen av den västra höjdryggen, varav den södra halvan är belägen 
inom planområdet (bild 13). Området utgörs i huvudsak av hällmarkstallskog med en del 
grova och ställvis solexponerade tallar, grova aspar och spridda tallågor. En tall i östra delen 
uppmättes vid Skogsstyrelsens inventering till en ålder på ca 200 år. Området berörs till viss 
del av en utveckling av bostäder men i huvudsak är syftet att bevara karaktären av naturmark 
inom området. 

• Område 3 berörs marginellt då endast en liten del i söder ingår i planområdet. Området 
består av gammal, 150-200 år och senvuxen tallskog på högt liggande hällmark. Området om-
ges av tallungskog med överståndare. Område 3 har inte gallrats och är därför naturskogsar-
tad med stor spridning på tallarnas diameter och med inslag av lågor. Den del av området som 
är belägen inom planområdet berörs av kvartersmark för bostadsändamål, men får ej bebyg-
gas och karaktären av naturmark ska bevaras.

•  Område 5 är ett stort område som tidigare omfattats av avverkning. Föryngringen är något 
varierande i höjd och trädslagssammansättning. Inom planområdet dominerar tallskog. Vid en 
myr i områdets södra del påträff ades kläckhål av den rödlistade asppraktbaggen i en grovbar-
kig asp. Inom område 5 föreslås bostäder där delar av området får ej bebyggas samt karaktä-
ren av naturmark ska behållas.

•  Område 6 betraktas i sin helhet som objekt med naturvärde och består av olikåldrig häll-
markstallskog med stor diameterspridning. Mot vägen fi nns inslag av grova tallar och även 
asp. Beståndsåldern är i genomsnitt 150 år. Inom området förekommer den rödlistade arten 
tallticka. Största delen av område 6 är beläget inom planområdet där det föreslås bostäder, där 
delar av området ej får bebyggas samt karaktären av naturmark ska behållas.

•  Område 7 är ett område där granskogen tidigare avverkats. Skogen är gles och tvåskiktad 
med överståndare av grov björk och tall samt uppväxande ungskog av gran och lövträd. 
Inom områdets norra del föreslås bostäder och i den södra anger plankartan att marken ej får 
bebyggas.

•  Område 8 består av talldominerad, grovstammig skog där man tidigare tagit ut gran. Med 
vissa avverkningsåtgärder fi nns möjlighet att skapa värdefulla miljöer för bland annat relikt-
bock. Reliktbock är rödlistad (NT=Nära hotad). Ingen förekomst av reliktbock har noterats 
i område 8. Inom området planeras bostäder men största delen av området får ej bebyggas 
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Bild 11. Naturvärden enligt Skogsstyrelsens inventering lagda på planförslaget. Områden markerade med röd siff ra 
innehåller rödlistade arter.
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samt karaktären av naturmark ska behållas. Planförslaget anger även besöksanläggning vid ett 
luftvärnstorn inom området. 

•  Område 9 utgörs av dammen (bild 12). Dammen är troligen grävd eller sprängd och saknar 
synlig tillrinning. Stränderna kantas av kaveldun. Vid dammen fi nns även grova tallar. Dam-
men föreslås nyttjas för dagvattenhantering.

•  Område 10 består av ca 20-årig björk- och aspskog på båda sidor av vägen. Öster om vägen 
fi nns en grupp grövre aspar. Förutom asparna har området begränsade naturvärden. Området 
berörs av förslag till ny bostadsbebyggelse samt gata.

• Område 11 är en variationsrik skogsdunge med inslag av senvuxen hällmarkstallskog. Flera 
spärrgreniga och/eller solbelysta, grovbarkiga tallar fi nns. I nordsluttningen växer grövre 
gran, tall och björk. Pågående bäverfällning (asp) noterades i norra delen i anslutning till ett 
dike. Området är inventeringsområdets (som omfattar hela Zakrisdals verskamhetsområde) 
enda skogsparti med naturvärden knutna till gran. I en grovbarkig gran påträff ades kläckhål 
av den ovanliga skalbaggen granbarkgnagare. På en torrgran sågs gnagspår av bronshjon. 
Båda arterna har tagits bort från rödlistan trots att deras livsmiljöer nyskapas i mycket liten 
omfattning idag. I området påträff ades också långfl iksmossa på granlåga. Långfl iksmos-
san är en signalart som visar på höga skogliga värden. Området bör ses som ett objekt med 
naturvärde enligt Skogsstyrelsen inventering. Majoriteten av område 11 planeras bevaras som 
naturmark och får ej bebyggas enligt plankartan. En mindre del i söder samt i norr berörs av 
föreslagen bostadsbebyggelse.

•  Område 12 består av nedlagd jordbruksmark, gräsmark med låga naturvärden. Inom området 
föreslås naturmark samt kvartersmark för bostäder med yta för dagvattenhantering.

Bild 12. Dammen i område 9. Bild 13. Hällmarkstallskog i område 3.
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• Område 13 består av tippmassor (sten och grus) och saknar idag naturvärden. Området be-
rörs av föreslagen bostadsbebyggelse.

•  Område 14 utgörs av en ca. 40-årig tät granskog med inslag av tall och björk. Naturvärdena 
är låga förutom en grov ”vägtall” 1 intill uppfarten till industribyggnaden. I denna tall påträf-
fades inventeringsområdets enda förekomst av den rödlistade reliktbocken. Område 14 tas i 
anspråk av föreslagen bostadsbebyggelse.

• Område 15 består av äldre tallskog där granen huggits ut och ungtall nu är på väg upp. 
Naturvärden fi nns i de grova, senvuxna tallarna och en framtida möjlig solexponering av de 
grova stammarna. I anslutning till vägarna fi nns möjlighet till framtida etablering av relikt-
bock. I en sälg i områdets norra kant påträff ades gnag av den rödlistade myskbocken. Endast 
en mindre del i norr är belägen inom planområdet.

•  Område 17. Området karaktäriseras av högresta grova tallar med delvis röjd undervegetation 
av björk och asp. Solbelysta tallar har möjligheten att i framtiden hysa reliktbock. Den del av 
området som ligger inom planområdet tas i anspråk av föreslagen bebyggelse. 

Konsekvensbedömning nollalternativ
I nollalternativet kvarstår området som idag med risk för ökad igenväxning. Längs vägarna bedöms 
dock solexponeringen kvarstå. Vissa skogliga sköteslåtgärder kan behövas för att identifi erade 
värden ska kvarstå.

Konsekvensbedömning planförslag
Föreslagen detaljplan innebär att naturmark tas i anspråk av bostäder, centrumfunktioner samt 
icke störande verksamheter. Intentionen är att anpassa tillkommande bebyggelse till befi ntliga 
förhållanden med intentionen att bevara naturmark och områdets karaktär. Planförslaget tar hänsyn 
till de höjdskillnader och vägdragningar som fi nns genom en medveten placering av byggrätter. 
Planförslaget tar även hänsyn till den naturinventering som gjorts och vissa områden skyddas i 
form av prickmark (mark som ej får bebyggas) samt egenskapsbestämmelse om att karaktären av 
naturmark ska behållas. Inom områdena där byggnader ej får uppföras får dock fortsatt parkering 
anläggas, vilket kan innebära negativa konsekvenser när marken bereds för exploatering. 

De olika områdena från naturinventeringen bedöms påverkas i varierad grad av planförslaget 
Områden där planförslaget inte bedöms medföra negativa konsekvenser på naturvärdena är 2, 3, 7, 
9, 11, 12 och 13.

Områdena 2 och 3 berörs endast litet och intrånget bedöms inte medföra negativa konsekvenser 
för naturvärdena i områdena. Norra delen av område 7 berörs av planerad bostadsbebyggelse 
men planförslaget bedöms inte medföra betydande negativ påvekan då området saknar höga 
naturvärden. Område 9, dammen, har idag inga höga naturvärden och planförslagets bedöms inte 
medföra några negativa konsekvenser i området.  

Planförslaget medger inte någon bebyggelse inom område 11 eller 12. Område 12 har låga 
naturvärden men område 11 är ett värdefullt naturområde. Då ingen bebyggelse medges samt 
att karaktären av naturmark ska behållas bedöms planförslaget inte medföra några negativa 
konsekvenser på naturvärdena inom området. 

1 Vägtall eller suptall kallas gamla tallar som vuxit i ett öppet läge 
intill en väg och som förr kan ha använts som rastplats.
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Område 13 tas till stor del i anspråk av föreslagen bebyggelse men saknar utpekade naturvärden 
och inga negativa konsekvenser bedöms uppstå av ett ianspråktagande.

En viss påverkan, alternativt risk för viss påverkan, på naturvärdena bedöms ske inom område 
1, 5, 6, 8 och 15.

Naturvärdena inom område 1 kan komma att påverkas då delar av de utpekade värdena befi nner sig 
inom planerad bostadsgata. Inom den del av område 5 som är belägen inom planområdet fi nns inga 
höga naturvärden. Emellertid tas ett större område i anspråk och området byter således karaktär då 
bostadsbebyggelse planeras. Detta kan innebära en påverkan på de äldre tallarna och i den asp där 
kläckhål av asppraktbaggen påträff ats.

Endast en mindre del av område 15 berörs av planförslaget. Dock påverkas en utpekad solbelyst 
tall som är belägen där framtida huvudgata planeras. Planförslaget anger att tallen kompenseras 
med utpekande av ett antal äldre tallar i centrum som ska bevaras.

En viss påverkan kan även ske inom område 8 och 10. Inom område 8 då byggrätt möjliggörs i 
södra samt östra delen. Dock anges att övervägande del som omger dammen (område 9) ej får 
bebyggas samt att karaktären av naturmark ska behållas. Inom område 10 planeras gata samt 
bostadsbebyggelse. Där fi nns större aspar men i övrigt fi nns endast begränsande naturvärden.

Område 14 består av låga naturvärden med undantag för en ”vägtall” med reliktbock. Tallen kan 
påverkas av föreslagen bebyggelse vilket skulle innebära en viss negativ påverkan. 

En högre påverkan av naturvärdena kan komma att ske inom område 17.

Område 17 berörs i högre grad av föreslagen bebyggelse. Inom området fi nns värdefulla stora äldre 
träd. Området hyser inga rödlistade arter men har potential att bli en värdefull miljö för bland annat 
relikbock.

Sammanfattningsvis är det generellt värdefullt att spara uppvuxen vegetation mellan de 
föreslagna byggnaderna, vilket understryks i områdets gestaltningsprogram. Planförslaget tar i 
stor utsträckning hänsyn till naturvärdesinventeringens utpekade värden och måttliga negativa 
konsekvenser för grönstrukturen bedöms uppstå då den är tänkt att bevaras och samspela med 
tillkommande bebyggelse. Dock utgör prickmark tillsammans med bestämmelse om att ”områdets 
karaktär av naturmark ska behållas” inget fullständigt skydd och inom de prickade naturområdena 
kan exempelvis parkering anläggas och träd fällas vid ej lovpliktiga åtgärder. 

Sammantaget bedöms planen innebära måttligt negativa konsekvenser för naturmiljön inom 
planområdet. 
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Dagvatten
Förutsättningar
Det fi nns två dikningsföretag i området: Grundviken Katrineberg från 1923 och Zakrisdal 
Skogstorp från 1926. Dikningsföretagen kan bli påverkade av ändrad dagvattentillförsel från 
planområdet. Åtgärder som påverkar dikningsföretagen är tillståndspliktiga.

Dagvatten från planområdet går idag via öppna diken mot Grundviksbäcken och vidare till 
Kattfjorden. Kattfjorden är råvattentäkt för Karlstads och Hammarö kommuner och inga 
föroreningar får via dagvattnet transporteras ut i Vänern. Miljökvalitetsnormerna för Kattfjorden är 
att god ekolokisk status ska vara uppnådd 2021, idag är den ekologiska statusen otillfredställande. 

Idag är det problem med att dagvatten läcker in i spillvattennätet. Det är därför särskilt 
viktigt med separering av dag- och spillvatten. Planområdet ligger idag utanför kommunens 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Konsekvensbedömning nollalternativ
I nollalternativet kvarstår dagens situation med fortsatt inläckage av dagvatten i 
spillvattenledningarna.

Konsekvensbedömning planförslag
Vid ett genomförande av planförslaget ska en utbyggnad av det allmänna dagvattensystemet 
ske och fastigheterna inom planområdet anslutas. Dagvattnet kommer fortsatt avledas till 
Grundviksbäcken och Marsgårdsbäcken. I planförslaget hårdgörs mer yta än idag vilket innebär 
att den snabba avrinningen av dagvatten ökar. Öppna dagvattenlösningar i form av diken, kanaler 
och fördröjningsdammar ska eftersträvas och fyller en viktig funktion i utjämningen av fl ödena så 
vattnet hinner infi ltrera i marken. 

I planen anges att dagvattnet kan infi ltreras i natur- och parkmark men att ingen betydande möjlighet 
till infi ltration fi nns inom kvartersmark. Dagvattnet ska därför fördröjas både inom kvartersmark 
samt allmän mark genom öppna dagvattenlösningar. Fördröjningsdammar/- magasin ska anläggas 
motsvarande 50% av dagvattenfl ödet från hårdgjorda ytor inom kvartersmark för bostäder. Dammen 
kan möjligen användas som fördröjningsmagasin, men detta måste undersökas närmare.

Planförslaget innebär en ökad exploatering och parkeringsbehovet föreslås att huvudsakligen 
lösas med markparkering även om parkeringshus också föreslås. Risk fi nns att mark där avsikten 
är att bevara natur används till parkering. Vid parkering och vägar ska ytvattnet i möjligaste mån 
avledas över gräsytor innan uppsamling. Ingen rening av dagvattnet bedöms nödvändig på grund av 
fördröjning och föreslagen bebyggelse typ. 

Med föreslagen rening via infi ltration och i öppna diken bedöms inte någon försämring av 
vattenkvaliteten i Grundviksbäcken och Kattfjorden uppstå. Miljökvalitetsnormerna för vatten 
bedöms inte påverkas. 
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Markföroreningar
Förutsättningar
Verksamheten vid Zakrisdal har hanterat mycket kemikalier. Till största delen rör det sig om det sig 
om olika syror och baser för ammunitionstillverkning, men även metaller för bl.a. ytbehandling. 
För avfettning av metalldelar har trikloretylen använts. När den statliga verksamheten avslutades 
gjordes en saneringsplan (1991-1996) för området. Planen genomfördes i samarbete med 
Sprängämnesinspektionen och tillsynsmyndigheten. Saneringsplanen var inriktad på sanering av 
explosiva ämnen. De lokaler som använts för ytbehandling och mekanisk verksamhet omfattades 
inte av saneringsarbetet. Inte heller föroreningar i mark sanerades vid detta tillfälle. 
En inventeringsrapport för Statligt förorenande fi nns för det aktuella området (SGU 2008-11-20, 
rev. 2009-10-09). 

Efterföljande undersökningar har sedan visat på fl era platser med höga föroreningshalter, 
så kallade hotspots.

Inför detaljplanearbetet gjordes en sammanställning av föroreningar i mark och grundvatten 
(SWECO 2010-02-08). I sammanställningen konstateras att det fi nns en förorening med 
trikloretylen (TCE) vid byggnad Z47 (bild 14). Det har även påträff ats olja vid byggnaden och 
längs ledningarna nedströms. Halter av TCE har även påträff ats i grundvattenprov. Två av proven 
är tagna i befi ntliga bergbrunnar som används för länshållning av bergrummet. Det tredje provet 
togs ur en slang där inläckande vatten samlades upp i en av tillfartstunnlarna till bergrummet.

2012 gjordes en kompletterande miljöteknisk markundersökning (SWECO 2012-02-23) vilken 
redovisar riskbedömning inom delområden baserat på troliga scenarier. Av rapporten framkommer 
risker och behov av åtgärder inom några platser inom planområdet, däribland centrumområdet och 
deponiområde i väster.

Bild 14. Vekstadsbyggnaden Z47 där schaktsanering utförts.
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Schaktning har sedan utförts inom delområdet centrum, vid Z47, ner till grundvattenzon. 
Efterföljande miljökontroll noterades att ett medelvärde för prover som tagits i schaktväggar 
underskred det mätbara åtgärdsmålet (0,06 mg TCE/kg TS). Medelvärdet för proverna uppgick till 
0,056 mg/kg TS vilket också underskrider riktvärdet för känslig markanvändning (0.2 mg/kg TS). 
Det högsta uppmätta värdet var marginellt högre än riktvärdet för känslig markanvändning (0,21). 
Vid enstaka punkter fi nns således halter över det mätbara åtgärdsmålet. 

I grundvattenzon pågår en kemisk metod där saneringen sker genom en kloreringsprocess. 
Metoden verkar under lång tid och provtagningar kommer att behöva tas under fl era år. Utfallet 
av saneringen är oviss och bostäder eller annan känslig markanvändning bedöms ej lämpligt inom 
området. 

Provtagning har även gjorts i Grundviksbäcken och bäcken sydost om Zakrisdalsområdet mot 
Zakrisdalsviken 2006 och 2009. På båda ställena fann man att sedimenten är påverkade av 
förorenade ämnen. Inget av vattendragen berörs av markarbeten på grund av planen. Planförslaget 
förändrar inte vattentillförseln eller vattenkvaliteten till bäckarna. Arbete i förorenad jord så som 
mark,-spräng,- schakt,- eller fyllnadsarbete är anmälningspliktigt enligt miljöbalken och ska 
anmälas till miljönämnden innan det påbörjas.

Konsekvensbedömning nollalternativ
Staten har genom SGU ansvar för att sanera marken ner till mindre känslig markanvändning 
(MKM) då det är tidigare statlig verksamhet som orsakat föroreningarna. Om planen ej hade 
påbörjats hade sanering av området genomförts utifrån tidigare utredningar. 

Konsekvensbedömning planförslag
Planarbetet har lett till fortsatta utredningar av markföroreningssituationen inom planområdet. Den 
fördjupade utredningsnivån bedöms ha gett positiva konsekvenser för saneringsarbetet i området.

Planförslaget har anpassats utifrån rådande förutsättningar. Vid ett plangenomförande bebyggs 
centrumområdet med användningar vilka ryms inom MKM (ej skola eller bostäder). Fortsatt 
saneringsarbete inom planområdet kommer att behövas, vilket regleras i planen med villkorat 
bygglov (startbesked för nybyggnad får inte ges förrän markföroreningar avhjälpts i enlighet med 
tillsynsmyndighetens anvisningar). 
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8. Samlad bedömning
Planförslaget innebär att karaktären på området förändras när nya byggrätter tillkommer 
och naturmark tas i anspråk. I centrum blir bebyggelsen tätare jämfört med idag och den 
kulturhistoriska industrimiljön kommer att få inslag av ny bebyggelse. 

Utpekad värdefull naturmark inom inventeringsområde 17 riskeras att påverkas då området berörs 
av förtätning av centrum. Ytterligare enskilda naturvärden riskerar att påverkas, såsom grova 
tallar och rödlistade arter, men sammantaget görs bedömningen att planförslaget tagit hänsyn till 
naturvärdena samt befi ntlig terräng inom området och att planförslaget således innebär måttliga 
negativa konsekvenser för naturmiljön samt för områdets grönstruktur.

Dagvatten tas omhand i öppna dagvattenlösningar med diken, fördröjningsmagasin och 
infi ltration. Storlek på magasin måste beräknas. Målet är att inte tillföra mer vatten än idag till 
Grundviksbäcken. Inga negativa miljökonsekvenser bedöms uppstå på grund av den föreslagna 
dagvattenhanteringen.

Inom planområdet kvarstår delvis markföroreningar som kan behöva saneras.

Sammantaget bedöms planförslaget medföra en liten, med risk för måttligt, negativ konsekvens 
för kulturmiljön i centrum. Ett gestaltningsprogram tillhörande planförslaget har tagits fram och 
anpassning av ny bebyggelse till de värdefulla kulturmiljöerna i områdets södra del är av stor vikt 
för konsekvenserna på kulturmiljövärdena.
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9. Förslag till åtgärder och anpassning
För att minimera risken för negativa konsekvenser för kulturmiljön är det väsentligt att stor 
omsorg läggs vid den tillkommande bebyggelsens utformning. Form, färg, material och skala 
är viktiga parametrar. Då det kulturhistoriska värdet består i miljön i sin helhet, strukturer och 
bebyggelseutformning, är det viktigt att det fortfarande är avläsbart.

Genom att så långt möjligt spara grova senvuxna tallar som står solbelyst eller som kan röjas fram 
kan naturvärden bibehållas och nyskapas. Grovbarkiga solbelysta träd är värdefulla för olika bark- 
och vedinsekter och genom att spara dessa gynnas de utpekade rödlistade arterna i området. Om 
vägtallen inom område 14 tas ned kommer reliktbocken att påverkas mycket negativt och som 
kompensationsåtgärd föreslås att tallar sparas i angränsande yta.

Ytterligare en möjlig åtgärd för att gynna de identifi erade insektsarterna inom planområdet är att 
lägga ut död ved i områden som sparas som naturmark. En skötselplan för de skogliga värdena i 
området bör tas fram för att bevara befi ntliga värden samt lyfta fram nya värden i naturområdena.

Värdefull vegetation bör mätas in inför projekteringen så att hänsyn kan tas. I byggskedet skyddas 
vegetation som ska sparas.

En utbyggnad av planförslaget innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar. Då det inte är önskvärt 
att förändra dagvattenfl ödet i Grundviksbäcken måste fördröjning av dagvattnet ske inom 
planområdet. En fördröjning kan ske på olika sätt t.ex. genom gröna tak, infi ltration, dammar eller 
magasin. Dimensionering av dammar och magasin ska göras för regn med långa återkomsttider. 

Även om marken ska vara sanerad ska försiktighet alltid iakttas i samband med markarbeten i 
närheten av mark som kan vara förorenad. Vid misstanke om förorening, t.ex. genom lukt eller 
avvikande struktur ska tillsynsmyndigheten kontaktas. 
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